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vezetési tevékenységében jól bevált párhuzamos munkamódszer előnyeit mél·

tatja és elemzi az ESZK-k alkalmazá·
I. Általános doktrinális kérdések
1. Koalíciós csapat csoportosítás vezetésének problémái.
Gribkov hdstbk. elvtárs rövid történeti tapasztalatok elemzésén keresz-

tül ismerteti a koalíciós seregte~tek vezetésének

főbb

problémáit.

Vojennaja Miszl, 1979. 9. sz. 3949. old.
2. Harckészültség meghatározásának

kritériumai és módszerei (osztrák).
A harckészültség szintjét jelentősen

befolyásolja az állam, illetve a hadsereg politikai célja. Minden katonai
szervezet legfontosabb célkitűzése a
megfelelő harckészültség fenntartása. A
harckészültség szintje függ a „kell' állapot (hadiállomány és harcfeladat végrehajtásához szükséges kiképzési szint)
és a „van" állapot közötti viszonytól.
A harckészültség szintjének értékelése a
két állapot összehasonlítása alapján
történik. A cikk részletesen foglalkozik
ezekkel a kérdésekkel.
Österreichische Militarische Zeitschrift 1979. 4. sz. 301-308. old.

II. Vezetés és gépesítés
1. Amíg az ötletből ... a hatékonyság növelését segítő feladat lesz.
A vezetés hatékonyságát elsősorban
a döntés előkészítés színvonalának emelésével lehet elérni. Ennek alapvető
feltételére a korszerű vezetéstechnikai
eszközök szélesebb körű alkalmazására
van szükség. A szerző röviden, táblázatos formában ismerteti a REV Afeladat kidolgozásának rendjét.
REV A, 1979. 2. sz. 23-26. old.

2. Törzsmunka elektronikus számítógépek alkalmazásával.

A
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szerző

a parancsnokok és törzsek

sának lehetőségeit a párhuzamosan végzett vezetési rendszerben. Vázol ja az e
téren folytatott tudományos kutató
munka eredményeit, amelyek az elhatározások kidolgozása rövidebb idő
alatti elvégzésének lehetőségével kecsegtetnek, mivel a szükséges számvetések két szinten közel egy időben végezhetők

el.
Vojennaja Miszl, 1979. 3. sz. 7680. old.
3. Számítógép alkalmazása a pénzügyi szolgálatnál.
A számítógépet jelenleg főleg az illetmények kifizetésénél használják. Egy
fizetési jegyzék elkészítése számítógéppel 1000 fő részére 12-45 perc alatt
történik. Hagyományos módon ezt egy
fő 12-14 nap alatt végzi el. Továbbiakban a cikk ismerteti, hogy a pénz-

ügyi szolgálatnál milyen feladatokat
terveznek megoldani számítógép segítségével.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 4344. old.

...
-,

4. Egészségügyi szolgálat vezetésében az információs folyamat gépesítésének néhány módszertani kérdése.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a vezetés tökéletesítését létszámemeléssel
megoldani nem lehet. A komplex mun-

ka több irányban folyik: szakemberek
képzésében; optimális vezetéshez szükséges információ mennyiségének meghatározásában, a törzs racionális szervezésének
kialakításában;
minden
szerv funkcionálása algoritmusának kidolgozásában; a vezetés technológiai
folyamatának gépesítésében. Továbbiakban a szerzők ismertetik az információs folyamat funkcióit és a kidolgozás
három fő időszakában elvégzendó
munkát.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
10. sz. 14-18. old.

-

5. Ismeretek ellenőrzésének információs rendszere.
A növendékek eredményeit jellemző
adatokat űrlapra vezetik. A programok
ALGOL-60 nyelven készülnek. A gép
az eredményt hetente adja ki.
Technika i Vooruzsenie, 1979. 8. sz.
15. oldal.
6. Ausztria összvédelme megtervezésének összehangolása.
Ezen ö·sszefoglaló cikk részletesen
szemléltető módon ismerteti országos
szinten a közép- és hosszútávú tervezés
rendjét, okmányokat, okmányok ta,rtalmát.
Österreichische Militarische Zeitschrift, 1979. 4. sz. 292-300. old.
III. Pdrt-politikai munka

1. Neveljünk hazafiakat - internacionalistákat.
A DHDSCS politikai csoportfőnöke
lscsenko altbgy. elvtárs több példán
keresztül ismerteti a hazafias-internacionalista nevelés gyakorlati útjait. A
cikkben számos magyar vonatkozású
tényt is említ.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 69. old.
2. Klinikai egészségügy objektuma
az emberi egyéniség.
A cii<k azzal az igénnyel lép fel, hogy
segítséget nyújtson a marxizmus-leninizmust tanulmányozó orvosok részére. Számos fogalmat határoz meg. Foglalkozik a filozófiai alapokkal, a betegek pszichológiájával, az orvosi etikával stb. Végül tanácsokat ad a levezetés módszerére.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
9. sz. 10-14. old.
3. Szocialista verseny hatása a gyógyító-diagnosztikai munka hatékonyságára és minőségére.
A verseny alapját a szocialista vállalás képezi. A cikk ismerteti, hogy a
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vállalás egy kórházi osztálynál mire
terjed ki és azt hogyan hajtották végre.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
10. sz. 11-13. old.

IV. Gazdálkodás, szállítás,
egészségügyi és pénzügyi ellátás
1. A tervezés fontos, felelősségteljes
dolog.
A csapatok élelmezése éves, féléves és feladatra szóló tervek alapján
történik. A folyó szükségletek féléves,
a szezonális ellátás éves tervek szerint.
Továbbiakban a cikk katonai körzet
szinten részletesen ismerteti ::i terv
elkészít~ének rendjét és tartalmát.
· Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 4142. old.
2. Rakodások gépesítésének perspektivikus módszerei üzemanyagraktárakban.
A gépesítés fejlesztésének egyik feltétele az üzemanyagraktár megfelelő
berendezése.
Különböző
állványok
szükségesek a hordós terhek, a gépek,
műszerek stb. részére. A szerző ismerteti a raktárak célszerű berendezését és
jellemzi a rakodóeszközöket.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 6466. old.
3. A tudományos-technikai fejlődés
figyelembevételével.
A Szovjet Fegyveres Erők ruházati
csoportfőnöke Petrov altbgy. elvtárs kijelenti, hogy a ruházati szolgálat vezetésénél legcélszerűbb elv a rendszerszemléletű megközelítés. Ez biztosítja
az összes elem harmonikus működését,
a különböző felek közötti aránytalanság
elkerülését. A szolgálatnál minden
munka a katona érdekében történik, a
munka alapját a tervek képezik. Egyik
feladat ezek tudományos megalapozottságának növelése. Később a cikk a ki·
alakult helyzettel és a fejlesztés kérdésével foglalkozik.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 8. sz. 4345. old.
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4. A katonák egészségügyi állapotát
és fizikai fejlettséget meghatározó mu·
tatóik értékelésének módszere.
A szerzők az értékelés legcélszerűbb
módszerének a Pirson-féle módszert
tartják. E módszert matematikai képletek alkalmazásával mutatják be.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
9. sz. 15-18. old.
5. Kevés az orvos.
A cikk az Európában állomásozó
amerikai szárazföldi csapatok orvosi
ellátásával foglalkozik. A cikk alapján
megállapítható az orvosi ellátás helyzete, az egészségügyi csapatok szervezése, állománya és felszereltsége.
Army, 1979. 5. sz. 18-24. old.

majd részletesen foglalkozik a feladatokkal.
Tii i Szabzsenyije, 197 9.10. sz. 1519. old.
4. Egészségügyi-harcászati feladatok
módszertani kidolgozása.
A kidolgozás három szakaszban történik. Az első szakaszban meghatározzák a kiképzési célt, anyagi szükségletet, a másodikban kidolgozzák a levezetési tervet és az időelosztást, a harmadikban a tartalmat és a levezetés
módszerét. A szerző ezeket a kérdéseket részletesen ismerteti.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
8. sz. 12-15. old.
5. Egészségügyi zászlóalj működésé
harcban.
A szerzők bírálják a VMZS 1978. 5.
számában megjelent „Az egészségügyi
zászlóalj működése megszervezésének
kérdése korszerű háború viszonyai között" című cikket.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1979.
10. sz. 19-21. old.

-

ről

V.

Harc-hadművelet,

hadtápbi::,tosítás,
kiképzés, oktatás

1. Atomraktárak őrzése.
A szerző foglalkozik a nagyobb amerikai atomraktárak őrzésének rendjével, az elektronikus eszközök működé
sével.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenie,
1979. 9. sz. 18-20. old.

2. De ki védelmezi a mögöttes (hadtáp) területet.
Az Európában állomásozó amerikai
csapatok nem rendelkeznek külön erők
kel a hadtápkörletek őrzésére, védelmére. Ezt a feladatot részben a nyugatnémet csapatok látják el szerződés
alapján. A szerző e célra külön erők
felállítását javasolja és leírja azok feladatait.
Military Review, 1979. 1. sz. 2328. old.
3. Emeljük a hadtáptisztek kiképzésének színvonalát.
Golusko vezds. elvtárs cikkében elő
ször rögzíti a hadtáptisztekkel szemben
támasztott általános követelményeket,
ismerteti a szakkiképzés főbb elemeit,
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6. Vezetés-elmélet a gyakorló törzstisztek részére (Törzstisztek továbbképzése a Bundeswehr Akadémián).
Az akadémián a haderőnemek törzstisztjeinek felderítő hadműveleti és
.hadtáp-továbbképzése folyik. A szerző
ismerteti a tematikát, a kiképzési időt,
és a képzés logikai rendjét.
Truppenpraxis, 1979. 7. sz. 523-528.
oldal.

V !. Katonai rendszer
( szervezés, mozgósítás, kiegészítés)
1. USA vadászrepülő wing repülő
szolgálatának átszervezése.
A cikk rövid tájékoztatás szemléltető
szervezési táblázattal az amerikai légi·
erő vadászrepülő wingje repülő-műsza
ki szolgálatának átszervezéséről, amely
lényegében a szervezés tökéletesítésén
kívül a személyi állomány munkájának
műszaki

'

-

racionálisabb végzését és a repülések
nagyobb biztonságát segíti elő.
Zarubezsnoje Vojennoe Obozrenie,
1979. 3. sz. 56-57. old.

anyag-megtakarítás terén folytatott kutatások eredményeivel is.
Tii i Szabzsenyije, 1979. 10. sz. 6770. old.

2. Bundeswehr anyagi hivatala a
hadsereg gazdálkodási központja.
Ismerteti az átszervezett hivatal új
szervezetét és központi feladatát, melyeket vázlatokkal is szemléltet.
Elveket ismertet az anyaggazdálkodásról, a megrendelésekről stb. Befejezésül összefoglalja a csapatok anyagi
biztosításához
szükséges igénylések
rendjét.
Wehrtechnik, 1979. 3. sz. 31-36. old.

2. Korrózióvédő polimer réteg a tartályhajóknál
A szerző ismerteti azokat az anyagokat, amelyek megbízható védelmet
nyújtanak az üzemanyag-tartályok belső oldalának rozsdásodása ellen.
Tii i Sznabzsenyije, 1979. 9. sz. 6670. old.

3. USA légi szállító parancsnokságának új szervezése.
A cikk táblázatos formában a törzs
szervezését ismerteti.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 8. sz. 72.
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4. Zászlóaljorvos.
A szerző a nyugat-német zászlóalj orvosának általános, részletes feladatait
és jogi helyzetét ismerteti.
Truppenpraxis, 1979. 10. sz. 800803. old.

5. Amerikai harcos és kiszolgáló erők
béke és háborús arányából levont következtetések.
A szerző az 1. VH-tól a vietnami há~
borúig bezárólag ismerteti az európai
és távol-keleti háborús térségben harcoló amerikai csapatok harcos és kiszolgáló erőinek arányát. Ebből következtetéseket von le a feladatokra.
Military Review, 1979. 6. sz. 6070. old.

VII. Technika

.=

1. Üzemanyag-ellátás néhány kérdése
A szerző rövid történeti áttekintés
után ismerteti a főbb kapitalista államok üzemanyag-szállító, -töltő és -tároló eszközeit. Foglalkozik az üzem-

Németh Károly:
A magasabb követelmények útján
Németh Károly 1974-79. között született beszédeinek és cikkeinek válogatott gyűjteményét tartalmazza „A magasabb követelmények útján" című
most megjelent kötet.
A korszak fő gazdaságpolitikai kérdései mellett számos lényeges társadalompoliitkai kérdésről, a párt- és a tömegszervezetek munkájáról is kifejti véleményét e cikkekben és beszédekben
a Központi Bizottság titkára. Néhány
írás pedig az MSZMP és a Magyar
Népköztársaság nemzetközi politikai
kapcsolatait tárgyalja.
Kossuth Könyvkiadó, 1979.
Lenin:

A pártfegyelemről
és az állami fegyelemről
címmel, sokrétű válogatást kaptunk
kézhez, különböző alkalmak kapcsán
keletkezett írásaiból, beszédeiből. Lenin ilyen tartalmú gondolatait is áthatja a történetiség, a konkrét szemléletesség, mely arra ösztönöz, hogy az alap-

147

